LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETO TARYBOS
VIRTUALAUS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Nr. VSF8-1

POSĖDŽIO DATA IR VIETA:
Virtualus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto (toliau – VSF)
tarybos posėdis įvyko Visuomenės sveikatos fakulteto patalpose, esančiose adresu Tilžės g. 18,
Lietuvos Respublika, du tūkstančiai devynioliktų metų sausio 8-9 dienomis.
POSĖDYJE DALYVAVO VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETO TARYBOS
NARIAI:
1. Rūta Ustinavičienė, prof.;
2. Paulius Vasilavičius, doc.;
3. Abdonas Tamošiūnas, prof.;
4. Kastytis Šmigelskas, doc.;
5. Ramunė Kalėdienė, prof.;
6. Gvidas Urbonas, doc.;
7. Tomas Vaičiūnas;
8. Danguolė Avižiuvienė;
9. Deimantė Rimgailaitė;
10. Gabrielė Būtaitė;
11. Rūta Remėzaitė
KVORUMO BUVIMAS:
Posėdyje dalyvauja 11 iš 11 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto
tarybos narių, todėl nustatytas kvorumas yra.
SVARSTYTA: Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
Siūloma darbotvarkė:
1. Socialinio darbo medicinoje studijų programos trumpinimas iki 3,5 metų.
2. Papildomų studijų „Visuomenės sveikata“ 2019-2020 m.m. studijų plano tvirtinimas.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
- 11
Prieš:
-0
Susilaikė:
-0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS: Tvirtinti posėdžio darbotvarkę:
1. Socialinio darbo medicinoje studijų programos trumpinimas iki 3,5 metų.
2. Papildomų studijų „Visuomenės sveikata“ 2019-2020 m.m. studijų plano tvirtinimas.
Nei vienas posėdyje dalyvaujantis Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos narys neturi pastabų dėl
posėdžio sušaukimo.
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SVARSTYTA 1: Socialinio darbo medicinoje studijų programos trumpinimas iki 3,5 metų.
Gautas Bioetikos katedros prašymas trumpinti pirmosios pakopos studijų programos „Socialinis
darbas medicinoje“ programą iki 7 semestrų. Programa peržiūrėta Fakulteto tarybos Studijų ir mokslo
komisijos, buvo išsakytos pastabos, į kurias programos rengėjai atsižvelgė ir planą koregavo.
„Mokslinio tyrimo metodologija“ pakeista į „Mokslinių tyrimų metodologiją“. IV kurso studijų plano
dalyje pakoreguoti kreditai: pagal atnaujintus pirmosios pakopos studijų programos sandaros
reikalavimais, baigiamajam darbui skirta 15 kreditų; po vieną kreditą sumažinta dalykuose „Mokslinių
tyrimų metodologija“ (4 kreditai pakeisti 3 kreditais), „Socialinio darbo praktikoje VII“ (6 kreditai
pakeisti 5 kreditais), „Socialinio darbo vertybės ir etika“ (3 kreditai pakeisti 2 kreditais). Nepaisant
pakeitimų, laikantis 2016-12-20 ŠMM įsakymo Nr. V-1168 11 punkto, kad praktikų apimtis turi
sudaryti daugiau kaip 20 kreditų, SDM naujai teikiamoje studijų programoje praktikai paskirta 40
kreditų.
Virtualaus posėdžio metu buvo gautas fakulteto tarybos pirmininko doc. P. Vasilavičiaus
atsiliepimas, kuriame jis iš esmės studijų programos „Socialinis darbas medicinoje“ trumpinimui iki 3,5
metų pritarė, tačiau pateikė nemažai pastabų parengtam studijų planui:
1. Ketvirtame semestre susumavus turime per daug vienu kreditu – turi būti 30.
2. Studijų planas pateiktas ne pagal reikalavimus – keičiamos vietos turi būti pažymėtos geltonai,
kaip ir kiekvienais metais teikiamuose studijų planuose. Prašau rengėjų pateikti pataisytą
planą, nes tokio negalime nešti į rektoratą.
3. Prašau suvienodinti atsakingos katedros stulpelį – visi langeliai turėtų būti matomi (kad tekstas
nebūtų pasislėpęs) ir prie pavadinimo nerašykite žodžio katedra. Arba tada prie visų katedrų šį
žodį pridėkite.
4. Ta pati pastaba ir su dalykų pavadinimais – dalies jų nesimato, sutvarkykite prašau lentelės
formatavimą.
5. Suvienodinkite visur semestrus, kad jie būtų parašyti romėniškais skaičiais (I kurso 3 eilutėje
arabiškas). Prie dalyko „Humanitarinių ir socialinių mokslų pagrindai (modulis)“ nepažymėtas
dalyko tipas. Ir pavadinime „...(modulis)“ nesirašo.
6. Modulių dalis prašau rašyti visur vienodai paverstu (italic) šriftu, kad jie išsiskirtų.
7. Jeigu yra dalykas „Įvadas į socialinį darbą ir praktika I“ tai logiškai norisi ir dalyko „Įvadas į
socialinį darbą ir praktika II“, bet kaip suprantu, II yra tiesiog „Socialinio darbo praktika II“?
Ar taip?
8. I kurse randu 838 kontaktines valandas, o plane įrašytos 848...
9. I kurse dalykų eilės numeriai sumaišyti.
10. II kurse trūksta dalykų kodų – raidos psichologija, Sveikatos priežiūros valdymas ir kokybė.
11. III, ir IV kurse kontaktinių valandų sumos neatitinka pateiktų.
12. Ir grafoje „Iš viso studijų programoje“ valandų skaičius neatitinka realybės.
Programos rengėjų atstovė doc. Rūta Butkevičienė padėkojo už atidų studijų plano peržiūrėjimą,
bei įsipareigojo koreguoti planą pagal gautas pastabas, sukurti koreguotiems dalykams naujus dalykų
aprašus, pateikiant jų kodus tvirtinamame studijų plane.
Fakulteto taryba nutarė tvirtinti Socialinio darbo medicinoje studijų programos studijų planą su
sąlyga, jog rengėjai atsižvelgs į pareikštas pastabas.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
– 11
Prieš:
–0
Susilaikė:
–0
Sprendimas priimtas.
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SPRENDIMAS 1: Pritarti pirmosios pakopos studijų programos „Socialinis darbas medicinoje“
trumpinimui iki 3,5 metų (7 semestrų) ir pateiktam programos studijų planui bei teikti Universiteto
senato tvirtinimui.

SVARSTYTA 2: Papildomų studijų „Visuomenės sveikata“ 2019-2020 m.m. studijų plano
tvirtinimas. Buvo pateiktas koreguotas papildomų studijų „Visuomenės sveikata“ 2019-2020 m.m.
studijų planas. Fakulteto tarybos nariai šiam studijų planui pastabų neturėjo ir jam pritarė.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už:
– 11
Prieš:
–0
Susilaikė:
–0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 2: Pritarti papildomų studijų „Visuomenės sveikata“ 2019-2020 m.m. studijų
planui ir teikti Universiteto senato tvirtinimui.

________________________________________
Posėdžio pirmininkas
doc. Paulius Vasilavičius

_________________________________________
Posėdžio sekretorė
prof. Rūta Ustinavičienė
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